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Identidade Auto-Soberana

Identidades Auto-Soberanas - Self-Sovereign Identities (SSIs) permite que os usuários 
estejam no centro, armazenando e gerenciando seus dados, podendo proteger a 
privacidade (ex. tracking dos logins dos usuários) dos mesmos.

fonte: https://innovalor.nl/en/Blogs/self-sovereign-identity



Modelo de Credenciais Verificáveis
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fonte: Sporny et al. (2019)



Verifiable Data Registry
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fonte: Sporny et al. (2019)

Um papel que um sistema pode desempenhar mediando a criação e verificação de identificadores, 
chaves e outros dados relevantes, como esquemas de credenciais verificáveis, registros de 
revogação, chaves públicas do issuer e assim por diante, que podem ser necessários para usar 
credenciais verificáveis. Algumas configurações podem exigir identificadores correlacionáveis para 
assuntos. Exemplos de registros de dados verificáveis incluem bancos de dados confiáveis, 
bancos de dados descentralizados, bancos de dados de identidade do governo e ledger 
distribuídos. Frequentemente, há mais de um tipo de registro de dados verificáveis usado em um 
ecossistema.



Resultados Preliminares da Revisão da Literatura
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● Dos 220 trabalhos encontrados foram selecionados 84 após a leitura de título e resumo;

● Após análise da qualidade foram selecionados 29 trabalhos para a leitura completa;

● Preliminarmente 97% dos 29 trabalhos discutem apenas soluções com blockchain.

Qual o estado da arte das Identidades Auto-Soberanas?

Chadwick, D. W., Laborde, R., Oglaza, A., 
Venant, R., Wazan, S., and Nijjar, M. (2019). 
Improved Identity Management with Verifiable 
Credentials and FIDO. IEEE Communications 
Standards Magazine, 3(4):14–20.



Mas por que usar uma blockchain?
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Um estudo de caso:

Tecnologia de blockchain

pública e permissionada

Duas instâncias em produção:

Verifiable Organizations Network (VON) e Sovrin

Abraçado pela Linux Foundation como parte do Hyperledger
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VDR no Hyperledger Indy
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Identificadores descentralizados (DIDs)

Um nível de indireção para um par de chaves pública e privada

Cerca de 112 tipos diferentes de métodos de resolução

Um URI que pode ser resolvido usando uma blockchain (ou não)

Somente os DIDs dos issuers e de alguns provedores de serviços são guardados 

na blockchain
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Estabelecimento da blockchain

Definição do estado inicial da blockchain, 

com nós de validação e administradores 

(Stewards)
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Estabelecimento da blockchain

Definição do estado inicial da blockchain, 

com nós de validação e administradores 

(Stewards)

A permissão de escrita no ledger é 

concedida a partir dos agentes iniciais

12

Nodes

Agents

Steward 
(admin)

Issuer
1. envia DID e
solicita escrita

2. escreve DID 
recebido no ledger

3. issuer pode
escrever no ledger



Estabelecimento da blockchain

Definição do estado inicial da blockchain, 

com nós de validação e administradores 

(Stewards)

A permissão de escrita no ledger é 

concedida a partir dos agentes iniciais

Só quem escreve no ledger são issuers e 

alguns provedores de serviço (SP)
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Estabelecimento da blockchain

Definição do estado inicial da blockchain, 

com nós de validação e administradores 

(Stewards)

A permissão de escrita no ledger é 

concedida a partir dos agentes iniciais

Só quem escreve no ledger são issuers e 

alguns provedores de serviço (SP)

Documentação do Indy não explica 

satisfatoriamente esse funcionamento...
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Alternativas e casos de uso

No que diz respeito a VCs, os DIDs  são uma forma de identificar e 

recuperar as chaves de um determinado issuer, mas existem 

alternativas...

1. DID + Blockchain (Evernym, MS Ion)

2. DID − Blockchain (DID Web)

3. URL diretamente (HTTPS)
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Conclusão

O uso de blockchain pode ser interessante assim como um banco 

de dados distribuído com alta disponibilidade;

Entretanto, em muitos casos de uso, não há necessidade deste 

nível de complexidade e é possível usar outras tecnologias;

As soluções de SSI não deveriam ser baseadas em blockchain, mas 

compatíveis com blockchain.
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Qual o estado da arte das Identidades Auto-Soberanas?



Uma rede Indy
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